
Gwarantowana charakterystyka pracy zgodnie
z EN 14466 / EN 1028 przy wysokości ssania 3 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Silnik

BMW, 2-cylindrowy, czterosuwowy silnik tłokowy,

pojemność 1170 cm3, moc 50 kW przy 4500 min-1, chłodzony 
powietrzem przez wentylator.

Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa, 201 zbiornik, Zapłon 
sterowany elektronicznie,

rozruch elektr. / ręczny.

Pompa

Lekka, jednostopniowa pompa odśrodkowa

Manometry na stronach ssawnej i tłocznej.
Pompa może być odłączona ręcznie.

Maksymalna wydajność
przy 3 m wysokości ssania

1000 l/min przy 15 bar
1600 l/min przy 10 bar
2000 l/min przy 3 bar

Strona ssawna 1 x zewnętrzny gwint G 4 1/2” (Storz A) z sitem

Strona tłoczna 2 x zewnętrzny gwint G 21/2” (Storz B) z zaworami grzybkowymi

Pompka zasysająca

Sterowana automatycznie pompka tłokowa dwustronnego 
działania, z ręcznym odcięciem

Czas zassania
z głębokości 3 m

ok. 5 sekund., dla 7.5 m – ok. 20 sekund

Obudowa

Obudowa z reflektorem szeroko-stumieniowym (najaśnicą), 
panelem kontrolno - sterującym ze wskaźnikiem obrotów, 
licznikiem motogodzin, kontrolkami LED - wskaźnik stanu 
naładowania akumulatora, ciśnienia oleju, rezerwy paliwa, 
nieprawidłowej pracy silnika oraz kawitacji (opcja).

Rama bazowa
Rama aluminiowa z czterema obracanymi uchwytami 
ułatwiającymi transport motopompy

Wymiary D x S x W: ok. 945 x 740 x 840 mm

Masa
Sucha - ok. 147 kg, gotowa do działania – ok. 167 kg
(pełne zbiorniki)

JAKOŚĆ POMP PRZENOŚNYCH ZALEŻY
OD NASTĘPUJĄCYCH CZYNNIKÓW:
� Parametry pracy
� Niska masa
� Łatwość obsługi
� Niezawodność.

DOSKONAŁE OSIĄGI 1600 L/MIN PRZY 10 BAR:
• FOX jest najmocniejszą pompą przenośną w swojej klasie, z wy-

dajnością 1600 l/min przy 10 bar i 1000 l/min przy 15 bar. W ten 

sposób FOX z łatwością spełnia wymagania Normy Europejskiej 

EN 14466 dla pomp przenośnych.

NAJLŻEJSZA MOTOPOMPA PRZENOŚNA
Z 4-SUWOWYM SILNIKIEM:
• Zadziwiająco niska masa – tylko 167 kg (przy pełnych zbiorni-

kach) dla pompy o tej mocy, jest znaczącym ułatwieniem pod-

czas akcji ratowniczo – gaśniczych (transport motopompy od 

pojazdu do punktu czerpania wody). Dodatkowo, cztery obro-

towe rączki do przenoszenia i nisko położony środek ciężkości, 

sprawiają, że jej transport jest łatwiejszy, szybszy i bardziej ergo-

nomiczny, nawet w trudnych warunkach terenowych.

ŁATWA OBSŁUGA:
• Naciśnij START - uruchom pompę - podawaj wodę: bezpieczeń-

stwo, szybkość i prostota. 

• Podświetlane przyciski i kontrolki na panelu sterującym to bez-

problemowa obsługa pompy w ciemności. Dla dodatkowego 

oświetlenia miejsca działań można użyć ruchomej najaśnicy.

• Chłodzenie powietrzne silnika BMW. zapewnione przez solid-

ny wentylator zapobiega przegrzaniu, nawet, gdy woda nie jest 

pompowana, a dodatkowe chłodzenie głowic cylindrów pozwa-

la na ciągłą pracę przy pełnym obciążeniu pompy.

• W pełni automatyczna, tłokowa pompka zasysająca jest w sta-

nie zassać wodę ze znacznej głębokości w bardzo krótkim cza-

sie. Doskonale nadaje się do działań z zanieczyszczoną wodą lub 

długotrwałych akcji.

• Opcjonalnie, sterowanie pompy może odbywać się poprzez sy-

stem utrzymania stałego ciśnienia (regulator automatycznie 

utrzymuje stałe, uprzednio zadane ciśnienie na pompie, nieza-

leżnie od ilości przepływającej cieczy)

• Mechaniczne zabezpieczenie termiczne wraz z alarmem kawita-

cji zapewniają bezproblemowe działanie w każdej sytuacji.

• Lokalizacja zbiornika paliwa pod silnikiem i bezpieczna zakrętka 

w części do napełniania, pozwala na bezproblemowe napełnia-

nie FOX’a nawet przy pracującym silniku.

Motopompa pożarnicza ROSENBAUER FOX III
Nowoczesna motopompa przenośna o doskonałych właściwościach

MOTOPOMPY I WENTYLATORY
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